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La Secci6 d'Esqui et focilitord uns esquis. Apren a menejor-los i

podrds former part dels equips de I'entitat en les proves d'alta muntanya

i un men nou s'obriro als teus ulls, pie de bellesa i d'oventuro. Demane

entrer a lo secciol L'excursioniste he de dominar els esqufs!

L'AIGUA DE GENER, OMPLA BOTES I GRANE
per Ro sa ura de Bellesguard

Per aquest mes la previsio setrnanal del temps es: Bon temps arnb sol i fred a la pri
mera setmana. Vents freds del nord i temperatura a la baixa amb glacades al mati, p r la
segona, Plujes i recuperacio de temperatura, per 13 tercera, i a la darrera: Temps clar i no
molt fred.

EI primer dia el sol surt ales 8,17 i s'amaga ales 5,33; 9 hores i 16 minuts de llum
solar. Al darrer del lues el dia es m es llarg: 13 minuls surt el sol mes aviat i 33 minuts
s'amaga mes lard; 46 minuts mes de llum solar.

Les sortides i activitats progra mades i que tenim noticia fins el 15 de Desembre SOlI:

EI dia 1 ales 0 hores: Batllada de Cap d'Any aI'Estat . ·
El dia 6 Exposici6 de les Fotos del Concurs In tersoci t.
El dia 15 Sortida del Grup Cientific d'Excursions PIa en-A;:lU~lI~.·

EI dia 29 Assemblea Extraordinaria: Assumte Quotes
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rreny Call en pendent fins enfondir-se proT) del limit de Ia V::l 1], just a las voreres del rill. Ben
segur que per aqui puja la boira matinal, en les alhades fredes de l'hivern, qu~n el sol treu
el cap timidament entre el brancatge dels arbres nus, quail el bestiar s'apila a I'estable
quan el g13<; s'esca m pa formant una petita capa per tot a rreu.

Anna treu un gros por'ro pIe de vi. Es alta, bella ten d ra me n t encisadora. Jo vaig bar
but, cansat i suat per o ple de joia.

El riu canta entremig de les pedres. Pero la seva veu no pot escoltar-se habitualment
des de la masia. Taut sols se sent a lla dalt quan el riu baixa e mbot it, despres de les tern pes
tes i les grans tamhorinades,

La vida a la ma sia es dura, gairehe heroica. Pero els pagesos donen poca Im portancia
a aquests petits esdeveniments. Formen part de la se~1a existencia, de la seva tasca de ca da
dia,

Anna m'ajuda a carregar la motxilla. Tine dues hores per arribar 31 cotxe de lin ia i
una altra per agafar el tren. Ella sap ja que soc de Vilanova i La Geltru i dolcarnent ern dIu:

«Que el rnar no et faei obl idar els teus alTIOrS de lea munta nya»

Qui eis pot oblid ar!

ATENCIO:

Tenim Assemblea extraordinaria pel diumenge dia 29
de Gener sota dos punt, i a las deu del mati

Aprovaci6 de l'Acte anterior i proposament de
noves quotes

Es prega per favor a aquells associats que estiguin interessats e~ tenir
una motxilla 0 unes sabates ferrades del donatiu de l'exercit que
passin per apuntarse a secretaria on tambe li donaran plena informacio.

Hi ha temps fins tot el mes de gener.

Els socis de la Secci6 Muntanya deuran escollir e1 Vocal-President de
1a Secci6 en reuni6 que es fara e1 dia 12 de Gener ales deu de la nit

Els SOCIS de la Becci6 Culture deuran aprovar e1 Vocal-President anun
ciat a l'Assernblea General pasade si aixis ho creuen, qui els diriqira
la paraula el mateix dia i hora.

Els dos actes. combinats si es necessari ies pot, seran presidits pel
President de l'Aqrupacio
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